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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Joana Darc representa no MPE contra 
Porão do Alemão e homem por apologia 

ao crime de feminicídio
A deputada estadual Joa-

na Darc (PL), formalizou na 
tarde da quarta-feira (3), re-
presentação junto ao Minis-
tério Público do Estado do 
Amazonas (MPE), em desfa-
vor de Rodrigo Fernandes, 
por apologia ao crime de fe-
minicídio, ao se “fantasiar” 
de goleiro Bruno, no último 
dia 1.

A Casa de Show publicou 
a imagem em suas redes so-
ciais e também foi arrolada 
a representação.

O goleiro Bruno foi con-
denado pelo assassinato 
da então namorada, Eliza 
Samudio, ocorrido em 2010.

De acordo com a deputa-
da Joana Darc, é preciso sair 
do discurso e partir para a 
ação contra o crime de vio-
lência contra a mulher, con-

tra a memória das famílias.
“Eu vim aqui para regis-

trar o meu repúdio, para 
registrar que nesta Casa Le-
gislativa esse fato não pas-
sará impune. Não é por con-
ta de um crime de maior ou 
menor relevância, não é por 
conta de ser mimimi. É para 
mostrar para a sociedade 

que não é normal violentar 
mulher, que a gente precisa 
combater o feminicídio, que 
a gente precisa respeitar as 
famílias, que a gente preci-
sa sair do discurso, sair das 
campanhas e ir para ação 
e denunciar atos e gestos 
como estes”, reforçou Joana 
Darc em discurso na Assem-

bleia Legislativa do Amazo-
nas (Aleam).

A deputada Joana Darc, 
que é advogada, lembrou 
que esse tipo de crime, tipi-
ficado no Código Penal Bra-
sileiro, é um crime contra 
toda a sociedade brasileira. 
Ela ressalta o crescente nú-
mero de crimes cometidos 
contra as mulheres.

“Enquanto eu estou fa-
lando aqui, várias mulheres 
nesses poucos minutos já 
foram violentadas, já foram 
até mortas, porque todos 
os dias o número de femi-
nicídio, de violência contra 
a mulher só aumentam e 
ainda mais num momento 
como a pandemia que esta-
mos passando, por isso, não 
podemos nos calar”, pon-
tuou Joana Darc.

Arthur Virgílio reinicia giro pelo Brasil 
com encontro em São Paulo e capitais 

do Nordeste

Deputado questiona Amazonas 
Energia por não permitir análise do 

contador pelo Ipem
O candidato às prévias do 

PSDB, ex-prefeito de Manaus 
e ex-senador, Arthur Virgí-
lio Neto reinicia seu giro pelo 
Brasil, com encontro com li-
deranças e militantes tucanos 
da cidade de São Paulo, a con-
vite do presidente do diretório 
municipal do PSDB, Fernando 
Alfredo. Na sexta-feira (5), Ar-
thur Virgílio vai ao Nordeste, 
onde estão previstas visitas, 
reuniões e encontros com a 
imprensa de seis capitais. Em 
São Paulo, a reunião será re-
alizada às 19h (18h/Manaus) 
na sede do partido, que fica 
na rua Martins Fontes, 230, 8º 
andar, no Centro.  Essa é a ter-
ceira vez que Virgílio vai a São 
Paulo, maior colégio eleitoral 
tucano, em campanha pelas 
prévias. Entre as cidades do 
Nordeste já confirmadas estão 
Teresina (PI) e São Luiz (MA) 
nesta sexta-feira; Natal (RN), 

no sábado; João Pessoa (PB) 
e Maceió (AL), no domingo; e 
Recife (PE), na segunda-feira. 
A viagem pelo Nordeste não 
se encerrará aí. Estão previstas 
ainda outras capitais, duran-
te a semana. Arthur Virgílio já 
percorreu estados das regiões 
Sudeste, Sul, Norte e Centro-
-Oeste e, em todos os seus en-
contros com lideranças e mi-
litâncias tucanas, fez ardorosa 
defesa da Amazônia e do uso 
sustentável de seus recursos 
naturais e lançou a campanha 
“Salve a Amazônia! Riqueza de 
todos os brasileiros”, chaman-
do a atenção para os riscos de 
destruição da floresta, seus 
efeitos ambientais e políticos 
e, também, das inumeráveis 
oportunidades econômicas a 
partir da biodiversidade, ca-
pazes de transformar o Brasil 
em uma verdadeira potência 
econômica.

O deputado Dermilson 
Chagas (Podemos) quer que 
a empresa Amazonas Energia 
esclareça para os membros 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Amazonas 
Energia o motivo pela qual 
ela mantém contrato com 
uma empresa privada para 
realizar a análise dos conta-
dores que são retirados das 
residências dos consumido-
res amazonenses.

O parlamentar também 
quer saber por qual motivo 
esses laudos não são feitos 
pelo Instituto de Pesos e Me-
didas do Estado do Amazo-
nas (Ipem-AM), que é o ór-
gão mais apropriado para a 
realização dessa tarefa, pois 
é a instituição delegada do 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Normalização, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro).

As informações de que os 

contadores são retirados dos 
imóveis dos consumidores 
e são levados para uma em-
presa privada para manipu-
lação e posteriormente para 
a produção de um laudo fo-
ram fornecidas pelo defen-
sor público Cristiano Pinhei-
ro da Costa, que atua como 
coordenador do Núcleo de 
Defesa do Consumidor (Nu-
decon) da Defensoria Públi-
ca do Estado do Amazonas 
(DPE-AM).

O defensor foi ouvido na 
6ª reunião da CPI da Amazo-
nas Energia, realizada no dia 
26 (terça-feira) de outubro. 
Ele informou que, nos últi-
mos três anos, de 100% das 
reclamações recebidas no 
Nudecon, cerca de 40% delas 
dizem respeito ao serviço de 
fornecimento de energia elé-
trica e que 48% são contra a 
concessionária.
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Câmara aprova texto-base da 
PEC dos Precatórios

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quin-
ta-feira (4), o texto-base 
do relator Hugo Motta 
(Republicanos-PB) para a 
PEC dos Precatórios (Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição 23/21, do Poder 
Executivo), que limita o 
valor de despesas anuais 
com precatórios, corrige 
seus valores exclusiva-
mente pela Taxa Selic e 
muda a forma de calcular 
o teto de gastos.

O texto obteve 312 vo-
tos contra 144 e para con-
cluir a votação da matéria 
em 1º turno os deputados 
precisam analisar os des-
taques apresentados pe-
los partidos na tentativa 
de mudar trechos da pro-
posta. Não há ainda data 
definida para essa sessão.

De acordo com o texto 
aprovado, os precatórios 
para o pagamento de dí-

vidas da União relativas 
ao antigo Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Funda-
mental e de Valorização 
do Magistério (Fundef) 
deverão ser pagos com 
prioridade em três anos: 
40% no primeiro ano e 
30% em cada um dos dois 
anos seguintes. Essa prio-
ridade não valerá apenas 

contra os pagamentos 
para idosos, pessoas com 
deficiência e portadores 
de doença grave.

Precatórios são dívidas 
do governo com sentença 
judicial definitiva, poden-
do ser em relação a ques-
tões tributárias, salariais 
ou qualquer outra causa 
em que o poder público 
seja o derrotado.

TRF autoriza 
retomada de 

apuração sobre 
atentado contra 

Bolsonaro

O Tribunal Regional Fe-
deral (TRF) da 1ª Região, 
sediado em Brasília, de-
cidiu rejeitar um recurso 
que impedia a retomada 
das investigações sobre o 
atentado contra o presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, durante a cam-
panha eleitoral de 2018. 
O caso envolve a suposta 
participação de pessoas 
que seriam os mandantes 
ou teriam atuado em par-
ceria com Adélio Bispo, 
autor da facada. 

O colegiado rejeitou um 
recurso da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
que contestava medidas 
de busca e apreensão de-
terminadas pela Justiça 
Federal em 2019 contra 
advogados particulares 
que se apresentaram para 
defender Adélio. 

Ao comentar o resulta-
do o julgamento, o advo-
gado Frederick Wassef, re-
presentante de Bolsonaro, 
disse que a morte do pre-
sidente foi encomendada 
e a Polícia Federal (PF) po-
derá prosseguir com as in-
vestigações. 

Segundo Wassef, a partir 
de agora, imagens de câ-
meras que mostrariam o 
encontro de pessoas que 
contrataram os advogados 
particulares e celulares 
apreendidos poderão ser 
analisados. 

“Todas as informações, 
todos os elementos colhi-
dos até o momento pela 
Polícia Federal e outros 
mais que serão colhidos 
poderão ser usados na in-
vestigação. Isso acarreta-
rá no desdobramento de 
novas investigações e até 
abertura de novos inqué-
ritos policiais para chegar 
à autoria, aos mandantes, 
quem encomendou a mor-
te de Jair Bolsonaro, quem 
pagou, quem está por de-
trás disso”, afirmou.

Vice-presidente defende investimento em 
hidrovias e portos na Amazônia

Representando o Conse-
lho Nacional da Amazônia 
Legal, do qual é presidente, 
o vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, de-
talhou ontem (4) as ações 
que vêm sendo implemen-
tadas pelo governo na re-
gião amazônica. No deba-
te, que foi transmitido de 
forma online para o estan-
de do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas de 
2021 (COP-26), Mourão fa-
lou também sobre as pers-
pectivas que têm para o de-
senvolvimento sustentável 
da Amazônia brasileira.

Segundo Mourão, o con-
selho teve, como primeiro 
passo, a análise de vulnera-
bilidades da região para, em 
seguida, começar a ter tare-
fas de proteção, preserva-
ção e desenvolvimento des-

se espaço. “Costumo dizer 
que falar ‘desenvolvimento 
sustentável’ para a região 
amazônica é um pleonasmo 
porque não há como falar 
de desenvolvimento nessa 
região sem que ele seja sus-
tentável”, disse o ministro.

Na avaliação dele, as 
ações estratégicas imple-
mentadas têm por objetivo 
“melhorar o combate a ile-
galidades; melhorar o sis-
tema de monitoramento; e 
buscar financiamento para 
projetos de desenvolvimen-
to e para a bioeconomia; 
além de recuperar a capaci-
dade operacional de órgãos 
de fiscalização”.

Para tanto, acrescentou 
Mourão, é necessário mape-
ar as cadeias de valor “que 
podem ser devidamente ex-
ploradas”. Ainda segundo o 
general, são necessários in-

vestimentos na infraestru-
tura da região, de forma a 
melhorar hidrovias e portos 
“para que as pessoas que vi-
vem da floresta tenham me-
lhores condições de entre-
gar seus produtos”.

Mourão citou ainda a ne-
cessidade de estabeleci-
mento de um “vetor de fi-
nanciamento” para a região.
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Pesquisa revela que 76% dos 
brasileiros defendem que 
crianças aprendam sobre 
diversidade na pré-escola

Divulgada recentemente, a 
pesquisa Global Learner Sur-
vey 2021 – Parte 2, que ouve 
populações de diversos paí-
ses para identificar suas per-
cepções e expectativas sobre 
a educação, focou em ouvir 
pessoas com idades entre 16 
e 70 anos em cinco países 
(Brasil, China, Estados Uni-
dos, Índia e Reino Unido) para 
entender como elas esperam 
que os sistemas educacionais 
tratem temas sociais como 
diversidade e equidade de 
acesso.

No Brasil, 76% dos respon-
dentes afirmaram que a ida-
de ideal para que as crianças 
comecem a aprender sobre 
temas como diversidade, 
equidade e inclusão deve 
ser já na pré-escola. Quando 
questionadas globalmente, o 
quadro se inverte e a maio-
ria dos participantes dos ou-
tros quatro países acreditam 
a melhor fase para começar a 
abordagem esses temas é no 
Ensino Fundamental – China 

(47%), Índia (43%), Reino Uni-
do (48%) e EUA (34%).

Outro dado de destaque é 
que, para os respondentes, 
as escolas são tão responsá-
veis por ensinar sobre temas 
sociais quanto por transmi-
tir conteúdo acadêmico. Para 
82% dos brasileiros, os siste-
mas educacionais deveriam 
preparar os alunos para a 
vida em uma sociedade mul-
tirracial. “Temas como a va-
lorização da diversidade e o 
combate à desigualdade de 
oportunidades têm assumido 
um protagonismo cada vez 
maior nos debates das socie-

dades ao redor do mundo nos 
últimos anos. Isso tem tido re-
flexos importantes, inclusive 
no contexto econômico, com 
os consumidores cobrando 
que as marcas se posicionem 
e com as empresas assumindo 
compromissos com políticas 
de ESG e programas voltados 
para diversidade e inclusão”, 
afirma Juliano Costa, vice-
-presidente de Produtos Edu-
cacionais da Pearson Latam. 
A Pearson conduziu o estudo 
em parceria com a Morning 
Consult, empresa global de 
inteligência de dados sediada 
nos Estados Unidos. 

Em Manaus, 
UNINORTE realiza 
aulão preparatório 

gratuito para o Enem

No dia 13 de novembro, 
das 8 às 12h, o UNINOR-
TE - Centro Universitário 
do Norte promove o Au-
lão Enem, evento gratuito 
destinado aos candidatos 
inscritos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 2021. 
O Aulão acontece de modo 
presencial no Teatro da 
Unidade 6, na Avenida Jo-
aquim Nabuco, 1365, Cen-
tro. As inscrições podem 
ser feitas no link https://
bit.ly/AulãoEnemUNN.

Durante o evento, profes-
sores vão apresentar conte-
údos de Língua Portuguesa 
e Matemática. O objetivo 
é revisar os principais as-
suntos que caem na prova 
e técnicas para interpretar 
as questões do exame. Em 
2021, o Enem acontece nos 
dias 21 e 28 de novembro 
em todo o Brasil.

Os professores que vão 
ministrar o Aulão Enem 
são a mestra em Estudos 
da Linguagem, especia-
lista em Leitura e Produ-
ção de Textos e docente da 
UNINORTE, Dorotea Costa; 
e o especialista em Ensi-
no da Matemática e Física 
com ênfase em Matemática 
Aplicada e docente da UNI-
NORTE, Luciano Ramos.

“A revisão para as áreas 
de Linguagens e Exatas é 
essencial pois o aluno tem 
a chance de aprender con-
teúdos que não assimilou 
até agora, assim como revi-
sar os conteúdos que já viu. 
No Aulão, os candidatos 
conseguem tirar dúvidas e 
interagir conosco, além de 
já serem introduzidos ao 
ambiente universitário por 
meio do evento”, explica o 
professor Luciano.

O uso de máscara é obri-
gatório nas dependências 
do Centro Universitário. 
Todos os protocolos de 
saúde e segurança devem 
ser obedecidos.

Faculdade FAEL se torna Centro Universitário
A Faculdade FAEL, pio-

neira em ensino a distân-
cia no Brasil, se torna o 
primeiro Centro Univer-
sitário 100% EAD do país, 
garantindo autonomia 
para criação de seus pró-
prios cursos e registros de 
diplomas. 

Para que esse projeto se 
tornasse realidade, além 
de todo o investimento 
realizado nos mais de 20 
anos de história, nos últi-
mos 12 meses, foram in-
vestidos mais de R$ 2 mi-
lhões em infraestrutura e 
tecnologia. Imediatamen-
te após a publicação da 
portaria de autorização 
do Centro Universitário, 

a instituição prevê novos 
investimentos acima de 
R$ 40 milhões ainda em 
2022, que serão realiza-
dos em razão dos novos 
cursos que serão lançados 
e do projeto de expansão 
da rede de polos.

Luiz Borges Filho, Dire-
tor Executivo da UNIFAEL, 
conta que há um proje-
to muito arrojado para a 
construção e para equi-
par os laboratórios dos 
novos cursos, além de 
outras novidades que a 
instituição está planejan-
do. “Temos a perspectiva 
de crescimento em novos 
cursos, em particular na 
área da saúde e engenha-

rias e pelo menos mais 
150 novos polos de EaD 
em 2022”, diz. 

Para Jefferson Silva, Di-
retor de Marketing da ins-
tituição, a aprovação do 
Centro Universitário é um 
registro importante para 
a Marca, “além de um re-
posicionamento em razão 
do novo status, podere-
mos falar com outros pú-
blicos, com os quais não 
falávamos antes, o públi-
co que possui interesse 
nos novos cursos que se-
rão lançados pela UNIFA-
EL, e a lista de lançamen-
to é imensa, serão mais de 
35 cursos imediatamen-
te”, conta Jefferson.
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Homem é preso por caso de
 incesto com a filha 

Um homem foi preso no 
Nebraska, Estados Uni-
dos, depois de ter casa-
do com a filha de 20 anos 
que abandonou quando 
era criança. A história ma-
cabra está sendo contada 
pela imprensa interna-
cional e acrescenta ainda 
que o casamento ocorreu 
após uma competição en-
tre irmãs para... fazer sexo 
com o pai.

Travis Fieldgrove desen-
volveu uma relação amo-
rosa com a filha Saman-
tha Kershner três anos 
depois de a conhecer pela 
primeira vez.

A história torna-se ain-
da mais surreal uma vez 
que Samantha apostou 
com a meia-irmã que fa-
ria sexo com o progenitor 

antes dela. 
Quando Samantha 

nasceu, em 2000, Travis 
abandonou-a para come-
çar uma nova vida com 
uma outra mulher. Quan-
do a jovem completou 17 
anos, ele voltou inician-
do três anos mais tarde 

uma relação sexual com a 
mesma. 

Quando confrontado 
pelo crime de incesto, 
Travis negou ser pai bio-
lógico de Samantha, argu-
mento que caiu por terra 
com os testes de DNA rea-
lizado em ambos.  

Jogador de basquete de 15 anos de idade é 
encontrado sem vida nos EUA

Foi noticiado nesta quin-
ta-feira, 4, que o jogador 
de basquete Artur Ban-
diera, de 15 anos, foi en-
contrado morto na última 
terça-feira, 2, em Cumber-
land, Maryland, nos Esta-
dos Unidos.

O jovem brasileiro estu-
dava nos EUA em um inter-
câmbio e jogava basquete 
pelo time do colégio local, 
Bishop Walsh School.

De acordo com informa-
ções publicadas pelo por-
tal de notícias UOL, as au-
toridades informaram que 
o corpo do jogador passa-
rá por autópsia, para que o 
ocorrido seja analisado.

No entanto, não foram 
identificados sinais de cri-
mes ou indícios de abuso 
de substâncias ilícitas.

A Confederação Brasi-
leira de Basquete, CBB, la-
mentou o falecimento de 

Artur, através de comuni-
cado oficial:

“A CBB lamenta profun-
damente a morte do jovem 
Artur Bandiera, de 15 anos, 
atleta da base do Regatas 
Campineiro-SP, nos EUA. 

Artur é filho do técnico 
da base do clube, Marcelo 
Bandiera, um apaixonado 
pelo basquete como toda 
a família. Nossos pêsames, 
pensamentos e orações!”, 
declarou a instituição.

Garoto pula de um 
prédio para outro na 

China 

Um garoto foi filmado em 
um momento bastante as-
sustador por um vizinho de 
um prédio residencial de 27 
andares na província de Hu-
bei, na China. Dois meninos 
estavam no último andar do 
edifício e um deles chegou a 
pular de um vão para o de ou-
tro bloco.

E não foi só uma vez: o jo-
vem ameaça pular, chega até 
o outro prédio, e depois volta 
ao edifício anterior, correndo 
risco novamente durante a 
brincadeira bastante perigo-
sa registrada em uma grava-
ção que chocou internautas.

Embora a situação tenha 
acontecido no dia 24 de ou-
tubro, o caso começou a vira-
lizar nas redes sociais apenas 
nesta semana.

O vizinho responsável pelo 
vídeo, que foi identificado 
como Yin, contou ao tabloide 
britânico Daily Mail que sen-
tiu “uma fraqueza nos joelhos 
ao ver as crianças tão perto 
do perigo” quando as filmou 
pulando o vão daquela forma.

Yin ainda relatou à publica-
ção que assim que percebeu 
o que as crianças estavam 
fazendo, entrou em contato 
com a administração dos edi-
fícios, que as retiraram do lo-
cal com segurança.

O jornal South China Mor-
ning Post informou que hou-
ve um problema com a trava 
de segurança na porta que 
leva ao telhado de um dos 
prédios, o que possibilitou a 
entrada dos garotos. Ela já foi 
reparada.
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CNJ recomenda que juízes garantam 
liberdade de crença em prisões

O plenário do Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou, na sema-
na passada, por unanimi-
dade, uma recomendação 
para que os juízes e juízas 
garantam a liberdade de 
crença e o acesso à assis-
tência religiosa a todas as 
pessoas privadas de liber-
dade.

Pela Recomendação 
119/2021, publicada no 
Diário de Justiça de on-
tem (3), os magistrados 
responsáveis pelas execu-
ções de penas criminais 
devem tomar providências 
que garantam “o exercício 
dos direitos à assistência 
e diversidade religiosa em 
suas mais diversas matri-
zes e à liberdade de cren-
ça”.

A recomendação abran-

ge também pessoas sem 
crença, afirmando que 
elas não podem ser obri-
gadas a receber assistên-
cia religiosa indesejada. 
O ato normativo também 
abrange unidades socio-

educativas, que abrigam 
adolescentes.

Em seu voto, o relator da 
recomendação, conselhei-
ro Mário Guerreiro, desta-
cou que o Grupo de Moni-
toramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e 
Socioeducativo do CNJ 
(GMF/CNJ) constatou “di-
ficuldades para o ingresso 
de algumas congregações 
religiosas em estabeleci-
mentos prisionais”.

Justiça 4.0 avança nas cinco regiões 
brasileiras

Sejusc oferece serviços diversos em 
ação para pessoas com deficiência, no 

sábado (6) Desde agosto de 2021, o pro-
jeto Justiça 4.0, parceria entre 
o Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD), promove reuniões 
regionais para troca de experi-
ências entre tribunais de Justi-
ça de todo o país. Os encontros 
visam facilitar diálogos sobre a 
implementação do Juízo 100% 
Digital, do Balcão Virtual e dos 
Núcleos de Justiça 4.0 e da Pla-
taforma Digital do Poder Judici-
ário (PDPJ-Br).

O Programa Justiça 4.0 abran-
ge políticas judiciárias nacionais 
e iniciativas de fomento à ino-
vação para aperfeiçoar a presta-
ção jurisdicional. A Plataforma 
Digital do Poder Judiciário, por 
exemplo, é um marketplace de 
soluções tecnológicas do Ju-
diciário, com microsserviços e 
módulos negociais que podem 
ser utilizados pelos tribunais 
nos sistemas de tramitação de 
processos judiciais. Um grupo 
de magistrados do CNJ, respon-
sável pela disseminação do pro-
jeto, percorreu quatro das cinco 

regiões brasileiras nos últimos 
três meses e começará a disse-
minação pela Região Norte, úni-
ca pendente, ainda em novem-
bro

“A governança democrática é 
ameaçada onde o acesso à Jus-
tiça está ausente. As instituições 
de justiça, com iniciativas como 
o Programa Justiça 4.0, que de-
senvolvem e investem na ampla 
divulgação de suas ferramentas, 
zelam pela promoção da cida-
dania”, afirma a coordenadora 
da Unidade de Governança e 
Justiça do PNUD, Moema Freire.

O primeiro encontro de dis-
seminação da PDPJ-Br foi reali-
zado em agosto, no Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJES), 
com envolvimento de represen-
tantes de outros estados da Re-
gião Sudeste, entre eles os tribu-
nais de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), do Rio de Janeiro (TJRJ) 
e de São Paulo (TJSP). Todos os 
encontros do Justiça 4.0 se dão 
em formato híbrido, com possi-
bilidade de participação virtual 
ou presencial. e somatotipo, for-
ça, musculatura, articulações. 

A Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cida-
dania (Sejusc), por meio 
da Secretaria Executiva da 
Pessoa com Deficiência da 
Sejusc (SePcD), promove 
na manhã deste sábado 
(06/11), das 8h ao meio-
-dia, diversos atendimen-
tos para pessoas com de-
ficiência (PcDs), no Núcleo 
da SePcD, rua Salvador, 
456, Adrianópolis, zona 
centro-sul de Manaus. 

Tendo como objetivo 
garantir os direitos do pú-
blico PcD, vão ser ofereci-
dos serviços para a atuali-
zação do Cadastro Único 
(CadÚnico), em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania (Se-
masc), emissão da Carteira 
de Identificação para Pes-
soa com Deficiência (PcD) 
e Carteira de Passe Legal. 

Além disso, também será 
realizado cadastro da Car-
teira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea), 
orientação sobre Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC) e atualização de 
laudos médicos PcDs.

De acordo com a secretá-
ria titular da Sejusc, Mirtes 
Salles, ações voltadas para 
o público PcD são sempre 
de extrema importância, 
pois o Governo do Ama-
zonas trabalha em prol da 
inclusão e do exercício da 
cidadania. “O público PcD 
precisa de um olhar mais 
sensível, muitas famílias 
enfrentam dificuldades, 
preconceitos. Ações como 
essas só mostram o com-
promisso que o Governo 
do Estado tem para garan-
tir os direitos e a inclusão”, 
enfatizou a gestora.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUTAMA-AM, no uso de 
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que consta no Pro-
cesso Administrativo, oriundo da Comissão Municipal de Licita-
ção, referente à licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2021-CML/PMC; Objeto: CONSTRUÇÃO DOS POSTOS 
DE SAÚDE (09 unidades), localizados na região sul do Muni-
cípio de CANUTAMA/AM, conforme especificações contidas no 
termo de referência do Edital, conforme Anexo V – (Projeto Bási-
co e seus Anexos); Resolve HOMOLOGAR o processo mencio-
nado em favor da empresa: R. DE S. BARBOSA LIMPEZA-EPP, 
CNPJ Nº 17.552.360/0001-07, vencedora com o Valor Global de 
R$ 430.381,75 (quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e 
um reais e setenta e cinco centavos); Publique-se o presente 
despacho na forma da Lei, para fins de eficácia; Gabinete do 
Prefeito Municipal de Canutama (AM).

Canutama (AM), 04 de novembro de 2021
JOSÉ ROBERTO TORRES DE PONTES

 (Prefeito Municipal).

EXTRATO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2021-CML/PMC

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Canutama

Poder Executivo

‘Amyipaguana’: Encontro de Cultura 
Popular do Amazonas começa nesta 

sexta-feira 
No Dia Nacional da Cul-

tura (5), o Governo do 
Amazonas, por meio da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, reali-
za a abertura da segunda 
edição do “Amyipaguana – 
Encontro de Cultura Popu-
lar do Amazonas”, às 10h, 
no Centro Cultural dos Po-
vos da Amazônia (CCPA, 
na avenida Silves, 1.222, 
Distrito Industrial), com 
performances de capoeira 
e apresentações do can-
tor Armando de Paula e do 
grupo Malungo Dudu.

A programação do en-
contro segue até 26 de 
novembro, com ativida-
des presenciais no CCPA 
e no Quilombo Urbano do 
Barranco de São Benedito 
(avenida Japurá, Praça 14), 
e on-line pelo YouTube e 

redes sociais da Secretaria 
(@culturadoam). 

De acordo com o secre-
tário executivo de Cultura 
e Economia Criativa, Luiz 
Carlos Bonates, o objeti-
vo principal do encontro 
é dar visibilidade às mani-
festações culturais popu-
lares.

“Uma expressão cul-
tural não glamourizada 
apresenta características 
marcantes da cultura po-
pular de raiz. Normalmen-
te realizada em peque-
nas comunidades ou por 
membros de uma mesma 
família, aquela manifes-
tação tem um significado 
simbólico para a comuni-
dade, geralmente ligada a 
uma ancestralidade, tradi-
ções que são passadas de 
pai para filho”, comenta.

Aberta exposição de Wagner 
Melo no Palacete Provincial

Fica aberta até este sá-
bado (6), a mostra do dire-
tor, cenógrafo, produtor e 
dramaturgo Wagner Melo 
‘Mostra Casa Museu Wag-
ner Melo’, no Museu de 
Imagem e Som do Ama-
zonas (Misam). Localizado 
no Palacete Provincial, no 
Centro, o espaço vai abri-
gar mais de 1.900 objetos 
e uma programação com 
exibição de vídeos e leitu-
ras dramatizadas, que con-
templam 71 anos da vida 
do artista amazonense.  

Segundo Wagner Melo, 
a proposta é um misto de 
acervo e processos criati-
vos, o material em expo-
sição traz ainda 857 CDs, 
792 DVDs, 277 livros e im-
pressos sobre arte, cultura 
e cinema. “Eu sempre fui 
um colecionador e, duran-
te a minha vida profissio-
nal, acumulei documentos, 

filmes sobre Teatro e toda 
a história do cinema, que 
serviram para pesquisa em 
muitos trabalhos. Agora, 
eu quero que esse acervo 
seja visto, que as pessoas 
tenham acesso”, comenta 
o artista. “Isso tudo é um 
sonho meu, é o primeiro 
passo para o Museu de Me-
mórias das Artes do Ama-
zonas”, acrescentou Melo.  

O secretário executivo de 

Cultura e Economia Cria-
tiva, Luiz Carlos Bonates, 
reforçou a importância do 
projeto para a sociedade.  

“Nós vivemos um tempo 
de liquidez, que a memó-
ria se apaga rapidamente. 
Aqui é um ato de resistên-
cia e isso é muito impor-
tante, porque é o papel dele 
como artista, professor e 
descobridor de talentos”, 
afirmou Bonates.  

Escola Bolshoi realiza 
Seleção Nacional com 

vagas para 2022

Entre os dias 5 e 6 de no-
vembro, a Capital Nacional 
da Dança recebe crianças de 
13 estados brasileiros para 
concorrer a uma bolsa de 
estudos na Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil.

Devido a pandemia, a pré-
-seleção aconteceu nova-
mente de forma online, e 
também com etapas presen-
ciais nas cidades de João 
Pessoa/PB, Rio de Janeiro/RJ, 
Florianópolis/SC e nas esco-
las da rede pública de Joinvil-
le/SC, por meio de ações que 
atenderam projetos sociais e 
crianças de risco social.

A retomada das pré-sele-
ções foi feita de forma cau-
telosa, por meio de parcerias 
realizadas com a Escola Bol-
shoi. No Rio de Janeiro, a es-
cola contou com o apoio do 
Instituto Arteiros e da Empre-
sa Rosatom. Em João Pessoa, 
a parceria foi retomada com a 
Prefeitura Municipal e toda a 
equipe da Secretaria de Edu-
cação. Em Florianópolis, com 
a Escola de Samba Unidos da 
Coloninha e a Fundação Ca-
tarinense de Cultura, e em 
Joinville, com a Prefeitura 
Municipal.
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ON COP 26

Mais de 70 países anunciam abrir mão do 
carvão como fonte de energia 

Principal fonte dos gases 
de efeito estufa, o carvão, 
será aposentado como 
combustível de energia 
elétrica, segundo um novo 
acordo feito durante a con-
ferência do clima, COP26 e 
que teve adesão de mais 
de 70 países.

O presidente da con-
ferência organizada pela 
ONU, Alok Sharma, deu de-
talhes sobre o compromis-
so das nações em abando-
nar o uso do carvão.

Atualmente responsável 
por cerca de 37% da gera-
ção de energia elétrica de 
todo o globo, o combustí-
vel fóssil é também o mais 
poluente e o mais prejudi-

cial ao meio ambiente.
Entre os países que ade-

riram ao acordo estão a 
Polônia, Vietnã e Chile, os 
principais consumidores 
de carvão no mundo.

O Reino Unido, que tam-
bém assinou o documen-
to, afirmou que as nações 
se comprometeram a pa-
rar quaisquer investimen-
tos na indústria do carvão, 
a fim de eliminar o uso nas 
economias mais ricas até 
2030.

Até o momento, ainda 
não há relatos de que o 
Brasil e grandes potências 
como os Estados Unidos e 
a China terem assinado o 
novo acordo.

‘Não é blá blá blá’, diz enviado sobre promessas de fundos 
para zero CO2

No “Dia das Finanças” 
na Conferência da ONU 
sobre Mudança Climática, 
COP26, as atenções foram 
para o anúncio de US$ 130 
trilhões para alinhamento 
da Aliança Financeira de 
Glasgow para Zero Emis-
sões Líquidas, Gfanz, na 
sigla em inglês, com me-
tas do Acordo de Paris.

As promessas feitas pelo 
grupo de cerca de 500 em-
presas de serviços finan-
ceiros globais, correspon-
dendo a cerca 40% dos 
ativos financeiros mun-
diais, incluem a limitação 
do aquecimento global 
em 1,5ºC.

Nesta quinta-feira, as 
discussões da conferência 
darão foco para iniciati-
vas de aceleração na tran-
sição global para energia 
limpa.

A ONU News conversou 
com enviado especial das 
Nações Unidas para Ação 
Climática e Finanças na 

sequência da reunião com 
executivos do grupo que 
atua na mudança climá-
tica. Entre os integrantes 
estão banqueiros, segura-
doras e investidores.

Mark Carney disse aos 
delegados do evento fi-
nanceiro que a mensagem 
central é que o dinheiro 
existe para a transição e 
que isso “não é blá blá blá”.

O também ex-governa-
dor do Banco da Inglater-
ra considera as emissões 
líquidas zero como “infra-
estrutura crítica do novo 
sistema financeiro”, como 
uma questão de foco no 
cliente, indo até onde as 
emissões ocorrem para 
ajudar a reduzi-las.

Ele explicou que as em-
presas que têm planos 
para reduzir as emissões 
vão encontrar financia-
mento, ao contrário da-
quelas que não vão. Ele 
declarou que é altamente 
recomendável colocar es-

ses planos em prática.
Para alcançar o compro-

misso há diretrizes para 
as empresas envolvidas, 
incluindo a maioria dos 
principais bancos ociden-
tais.

As orientações são ba-
seadas na ciência e “vi-
sam alcançar emissões 
líquidas zero até 2050, ao 

compromisso com metas 
provisórias para uma re-
dução de 50% até 2030, e 
até mesmo 25%% nos pró-
ximos cinco anos”.

Para tal haverá que ajus-
tar modelos de negócios, 
desenvolver planos con-
fiáveis para a transição e, 
em seguida, implementá-
-los.


